توافقنامه سطح خدمت " راهبری و نظارت برکارگروه های توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان "

 .1مقدمه

کارگروه های توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان در راستای طراحی ساز وکارهای مناسب برای اجرایی نمودن
سياست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصالح نظام اداری ،موضوع تصویب نامه های شماره
 206/93/560مورخ  1393/01/20و شماره  27524مورخ  1395/01/30شورای عالی اداری و همچنين فراهم نمودن
اجرای تكاليف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و نيز ساماندهی کميته های تخصصی مرتبط با مسایل
مدیریتی و اداری ؛ به استناد ماده  3مصوبه شماره  206/93/11852مورخ  1393/09/05تشكيل گردیده و در جهت
وظایف و اختيارات پيش بينی شده در این تصویب نامه متناسب با مباحث تخصصی مدیریتی برای بررسی و تصميم گيری
در خصوص مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط به موضوعات ذیربط تحقق نقشه راه اصالح نظام اداری و قانون مدیریت
خدمات کشوری با تشكيل کميته های تخصصی ذی ربط بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئيس جمهور
در خصوص «ساماندهی کميته های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری » شماره 200/93/13472مورخ
 1393/10/07در دستگاه های اجرایی فعاليت می نماید.
 .2هدف

در راستای عملياتی شدن نقشه راه اصالح نظام اداری و انجام مناسب ماموریت های دستگاه های اجرایی کشور ،اقدامات
دستگاه های اجرایی بررسی و در جهت تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف آنها اقدام خواهد شد.
 .3مسئولیت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد :
 ابالغ بخشنامه ها و مصوبات مربوط به تشكيل کارگروه توسعه مدیریت و کميته های ذیل آن
 پاسخ به ابهامات مربوط به تشكيل کارگروه یا کميته های ذیل آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 مشارکت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در کارگروه توسعه مدیریت دستگاه ها با توجه به درخواست
دستگاه ها و هماهنگی انجام شده (سازمان دبير خانه شورا می باشد)
 تهيه گزارش برگزاری کارگروه های دستگاه های اجرایی به صورت شش ماهه و ساالنه و ارایه در شورای راهبری توسعه
مدیریت استان و سازمان اداری و استخدامی کشور و درج در تارنمای سازمان

دستگاههای اجرایی استان جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانین به شرح ذیل ،اقدام نمایند :
 مصوبه شماره  206/93/11852مورخ 1393/09/05
 بخشنامه شماره  946198مورخ 1395/10/18
 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

مدیران دستگاه های اجرایی و اعضاء کارگروه دستگاه ضمن حضور فعال در کارگروه های دستگاه های اجرایی  ،راهكارهای
اجرایی برنامه های جامع اصالح نظام اداری و سياست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری را در دستگاه بررسی و
اجرایی نمایند  .نمایندگان تام االختيارسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با توجه به هماهنگی های بعمل آمده از سوی دستگاه
ضمن مشارکت در ک ارگروه دستگاه ها ،در خصوص اجرایی نمودن برنامه های جامع اصالح نظام اداری و سياست های کلی نظام
اداری در دستگاه اقدام الزم معمول خواهند نمود.
مدارک الزم برای دریافت خدمت :


درخواست کتبی جهت برگزاری کارگروه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با توجه به هماهنگی تلفنی
قبل از درخواست در خصوص زمان و تاریخ و دستورجلسات برگزاری کارگروه ها



ارایه برنامه ساالنه برگزاری جلسات کارگروه توسعه مدیریت در دستگاه اجرایی به سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان در فروردین ماه هرسال



ارایه گزارش های شش ماهه برگزاری جلسات کارگروه توسعه مدیریت



ارایه صورتجلسات برگزاری کارگروه توسعه مدیریت پس از برگزاری جلسه به سازمان

مدت زمان انجام خدمت :

 6بار در سال با مدیریت دستگاه اجرایی و عضویت نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تعداد مرتبه مراجعه حضوری - :
زمان دسترسی به خدمت  :در طول سال
استعالم (فرآیندهای مشترک بین دستگاهی)  :ندارد

 .5هزینهها و پرداختها

ارائه خدمت به صورت رایگان می باشد.
 .6دوره عملکرد

دوره عملكرد این توافقنامه ساالنه است .
 .7خاتمه توافقنامه

چنانچه به تشخيص ریاست سازمان و مقام مسئول ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلی موضوع خاتمه
موافقتنامه اعالم می گردد .چنانچه به تشخيص ریاست سازمان و مقام مسئول ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با
اطالع قبلی موضوع خاتمه موافقتنامه اعالم می گردد.
ابوالفضل یاری
رئیس سازمان

